
Geachte klant 

Er zijn meer dan twee maanden verstreken sinds de laatste keer dat restaurant Calma Chicha zijn deuren sloot. 2 vreemde maanden en vol onzekerheid en 

pijn. Het Calma Chicha-team wil dat onze eerste woorden een steun en troost zijn voor alle mensen die hebben geleden en de gevolgen van deze situatie 

blijven lijden. 

Maar na deze maanden van onzekerheid zien we eindelijk een sprankje hoop en beetje bij beetje kunnen we een normaal leven gaan leiden. 

Daarom werken we eraan om de restaurantfaciliteiten van Calma Chicha aan te passen aan de nieuwe protocollen en nieuwe preventieregels, om u een 

gebied te bieden waar u zich veilig kunt voelen, met de volgende maatregelen: 

1* Capaciteit beperken door een afstand van 2 m tussen tafels en het aantal gasten van maximaal 5 personen per tafel te laten.  

      (Indien u een reservering van meer dan 5 personen wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en wij kunnen altijd een privé ruimte voor u aanpassen) 

2* Specifieke training voor ons personeel in preventieprotocollen en actie tegen COVID-19 

3* Voorzie ons personeel van beschermende uitrusting, zoals gezichtsmaskers of gelaatsschermen en handschoenen, indien nodig en mogelijk 

4* Controle van ons personeel door dagelijks bij aankomst de temperatuur te registreren en periodieke medische evaluaties  

5* In onze faciliteiten heeft het desinfecterende gel op alle tafels, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes van het restaurant. 

6* Reiniging en desinfectie van de faciliteiten voor en na elke dienst, van de badkamers elke anderhalf uur 

7* Alle borden, glaswerk en bestek worden ook voor en na elke service gedesinfecteerd. 

8* De tafelkleden worden vervangen door wegwerp tafelkleden en de servetten worden dagelijks op meer dan 60º gewassen.  

9* Onze menu's zullen digitaal beschikbaar zijn met een QR-code en ook op wegwerppapier. 

 

We openen het restaurant Calma Chicha op 15 juni, maar onze openingstijden zullen anders zijn totdat de situatie weer normaal is. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip en onze excuses voor het ongemak dat deze maatregelen voor u kunnen veroorzaken. 

 

 

 

Het Calma Chicha-team 


